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Nieuwbouw Gorecht-West fase 4 
woonveld Borgesius 

73 sociale huurwoningen 

33 met twee slaapkamers: 40 met drie slaapkamers: 

• 9 met lage goot / kap • 33 met hoge goot / kap 

• 25 met plat dak  • 7 met plat dak ‘special’ 
 (11 levensloopbestendig/7 -geschikt)  

• 6 patiowoningen 
 

Zeer energiezuinige gasloze woningen (nul-op-de-meter)! 
 



situatietekening 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



artist impressions / plattegronden 
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artist impressions / plattegronden 



artist impressions / plattegronden 
 



huurprijzen 
 

 

 

Adres Nr. Type specificatie Huurprijs Bloknummer

Goeman Borgesiusstraat 73 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 A

Goeman Borgesiusstraat 75 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 A

Goeman Borgesiusstraat 77 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 A

Goeman Borgesiusstraat 79 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 A

Goeman Borgesiusstraat 81 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 A

Goeman Borgesiusstraat 83 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 A

Troelstralaan 44 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 B 

Troelstralaan 44A 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 B 

Troelstralaan 44B 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 B 

Troelstralaan 44C 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 B 

Troelstralaan 42 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Troelstralaan 42A 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Troelstralaan 42B 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Troelstralaan 42C 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Troelstralaan 42D 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Troelstralaan 42E 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Troelstralaan 42F 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 C

Goeman Borgesiusstraat 2 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 D

Goeman Borgesiusstraat 4 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 D

Goeman Borgesiusstraat 6 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 D

Goeman Borgesiusstraat 8 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 D

Goeman Borgesiusstraat 10 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 D

Goeman Borgesiusstraat 12 3 slaapkamer woning Zij entree Hoge goot met kap € 633,00 D

Goeman Borgesiusstraat 116 2 slaapkamer woning Patio Plat dak € 591,86 E

Goeman Borgesiusstraat 118 2 slaapkamer woning Patio Plat dak € 591,86 E

Goeman Borgesiusstraat 120 2 slaapkamer woning Patio Plat dak € 591,86 E

Goeman Borgesiusstraat 122 2 slaapkamer woning Patio Plat dak € 591,86 E

Goeman Borgesiusstraat 124 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 603,63 E

Goeman Borgesiusstraat 126 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 603,63 E

Goeman Borgesiusstraat 128 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 603,63 E

Goeman Borgesiusstraat 65 2 slaapkamer woning Patio Plat dak € 591,86 F

Goeman Borgesiusstraat 67 2 slaapkamer woning Patio Plat dak € 591,86 F

Goeman Borgesiusstraat 69 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 603,63 F

Goeman Borgesiusstraat 71 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 603,63 F

Goeman Borgesiusstraat 49 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 G

Goeman Borgesiusstraat 51 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 G

Goeman Borgesiusstraat 53 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 G

Goeman Borgesiusstraat 55 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 G

Goeman Borgesiusstraat 57 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 H

Goeman Borgesiusstraat 59 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 595,80 H

Goeman Borgesiusstraat 61 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 595,80 H

Goeman Borgesiusstraat 63 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 595,80 H

Goeman Borgesiusstraat 108 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 I

Goeman Borgesiusstraat 110 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 595,80 I

Goeman Borgesiusstraat 112 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 595,80 I

Goeman Borgesiusstraat 114 2 slaapkamer woning LLB - Levensloopbestendig Plat dak € 595,80 I

Goeman Borgesiusstraat 100 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 J

Goeman Borgesiusstraat 102 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 J

Goeman Borgesiusstraat 104 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 J

Goeman Borgesiusstraat 106 2 slaapkamer woning LLG - Levensloopgeschikt Plat dak € 591,86 J

Goeman Borgesiusstraat 14 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 K

Goeman Borgesiusstraat 16 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 K

Goeman Borgesiusstraat 18 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 K

Goeman Borgesiusstraat 20 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 K

Goeman Borgesiusstraat 38 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 L

Goeman Borgesiusstraat 40 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 L

Goeman Borgesiusstraat 42 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 L

Goeman Borgesiusstraat 44 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 L

Goeman Borgesiusstraat 46 3 slaapkamer woning Zij entree Hoge goot met kap € 633,00 M

Goeman Borgesiusstraat 48 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 M

Goeman Borgesiusstraat 50 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 M

Goeman Borgesiusstraat 52 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 N

Goeman Borgesiusstraat 54 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 N

Goeman Borgesiusstraat 56 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 N

Goeman Borgesiusstraat 58 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 N

Goeman Borgesiusstraat 17 3 slaapkamer woning Special Plat dak € 633,00 O

Goeman Borgesiusstraat 19 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 O

Goeman Borgesiusstraat 21 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 O

Goeman Borgesiusstraat 23 3 slaapkamer woning Hoge goot met kap € 633,00 O

Goeman Borgesiusstraat 25 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 P

Goeman Borgesiusstraat 27 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 P

Goeman Borgesiusstraat 29 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 P

Goeman Borgesiusstraat 31 2 slaapkamer woning Lage goot met kap € 599,71 P

Huurprijzen op basis van WWS tabel 01 juli 2020



technische gegevens 
 

 

terreininrichting                                                                                                                                                     

Het terrein buiten de percelen is van de gemeente; de gemeente gaat dit inrichten en aanleggen. Parkeren kan op 

de openbare parkeerplaatsen die de gemeente in de nabije omgeving aanlegt. De achtertuinen van de woningen 

zijn bereikbaar via een achterpad. Bij de voor- en achterdeur zit een buitenlichtpunt. Hier kan de bewoner zelf 

aangeschafte verlichtingsarmaturen op aansluiten.  

straatwerken 
Op eigen terrein is een looppad naar voor- en achterdeur. En aan de achterzijde is een terras. 

gasloze woning 
De woningen zijn ‘all-electric’, er is geen gasaansluiting in de woning. U moet zelf een elektrisch kooktoestel en 

een passende pannenset aanschaffen.  

gevels 
De gevels hebben diverse kleuren metselwerk. U kunt dit zien op de artist impressions in deze brochure. 

vloeren 
In de toiletruimte en badkamer zijn vloertegels. Bewoners zorgen zelf voor een afwerking van de overige 

betonvloeren. Vanwege allerlei kanalen en leidingen in de vloeren is het niet toegestaan in de vloer te boren, 

schroeven of spijkeren. 

daken 
Op de platte daken is dakbedekking; op de schuine daken donkerkleurige betonnen dakpannen. Afhankelijk van 

de zonoriëntatie komen er zonnepanelen op de daken. 

binnenwanden 

Alle binnenwanden zijn van steenachtig materiaal. 

installaties - ventilatie en verwarming 

De woningen worden verwarmd door een warmtepomp (lucht/water) met vloerverwarming op de begane grond en 

1e verdieping. De warmtepomp bestaat uit een binnen- en buitenunit. De buiten-unit komt in de schoorsteen op 

het schuine dak aan de achterzijde van de woning. De binnen-unit komt op de zolder of in de technische ruimte 

op de 2e verdieping. De warmtepomp heeft een module om in de zomerperiode passief te kunnen koelen: er kan 

koud water door het vloersysteem worden gepompt in plaats van warm water. In de woningen is ook een warmte-

terugwin-ventilatiesysteem (wtw). 

 

installaties - warm water 
In de woningen is een boiler voor 200 liter warm tapwater. De warmtepomp zorgt voor de bereiding van warm 

tapwater. 

elektra  
De telefoon- en CAI-aansluitingen in de woonkamer zijn bedraad en afgemonteerd. In de overige ledige 

wandcontactdozen is een zogenaamde controledraad. Deze draad kunt u niet als trekdraad gebruiken. In de 

woning zijn voldoende wandcontactdozen, schakelaars en elektragroepen, in overeenstemming met de wettelijke 

eisen. Voor elektrisch koken is er een perilex-aansluiting in de keuken.   

kozijnen, ramen en deuren 
De buitenkozijnen, -ramen en -deuren zijn van kunststof. De binnendeurkozijnen zijn van staal en voorzien van 

opdekdeuren. Het hang- en sluitwerk aan de buitenzijde van de woning voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2 

(=standaard). In de woningen zijn alleen drempels bij de toiletruimte en de badkamer. Dat zijn kunststeendorpels. 

De beglazing is HR+++ (triple) isolerende beglazing. 

 



technische gegevens 
 

 

vrijstaande fietsenberging 
In de tuin achter de woning staat een vrijstaande houten fietsenberging met een plat dak. 

wand- en plafondafwerking 
De plafonds worden voorzien van spack-spuitwerk. Alle wanden in de woning die niet zijn betegeld of voorzien 

van spack- spuitwerk, worden behangklaar (dus zonder behang), zonder plint opgeleverd. U moet de wanden 

eerst zelf, met de juiste ondergrond, voorstrijken voordat de eindafwerking op de wanden kan worden 

aangebracht. 

tegelwerk en sanitair 
In de toiletruimte is een staande toiletpot met lage stortbak en een fonteintje. Op de wanden in de toiletten is 

tegelwerk tot circa 1.50 meter hoog, met daarboven spack- spuitwerk. De wanden in de badkamer zijn tot het 

plafond betegeld. Op de wanden boven en gedeeltelijk naast het keukenblok zijn wandtegels tot circa 1.50 meter 

hoog.                                                                                                                                       

Bij alle woningen met drie slaapkamers, en bij enkele woningen met twee slaapkamers (waarop de tekening een 

toilet is ingetekend) is in de badkamer op de verdieping standaard alleen een toiletvoorbereiding aangebracht. 

Het plaatsen van een toiletpot is optie en voor rekening van de huurder. U kunt dit aanvragen als zelf 

aangebrachte voorziening (ZAV). 

keuken 
In de keuken is een keukenblok van 1.80 meter lang, met drie onderkasten en drie bovenkasten. Ook is er in de  

keuken een voorbereiding voor een vaatwasmachineaansluiting. 

zelf energie opwekken 
De woningen zijn ‘nul-op-de-meter’ (nom). Een nom-woning wekt met zonnepanelen zelf energie op. Een warmte-

pomp zorgt voor verwarming en warm water. De installaties in de woning leveren bij ‘normaal’ verbruik net zoveel 

energie op als er in de woning wordt verbruikt. De woning heeft geen gasaansluiting.  

lucht- en kierdichtheid 
Om het energieverbruik van de woning zo laag mogelijk te houden, zijn de woningen lucht- en kierdicht. Het is 

dan ook niet toegestaan om gaten te boren of andere openingen te maken. Luchtlekkage heeft namelijk grote 

gevolgen voor het energieverbruik van uw woning.  

energiekosten 
In een nom-woning vervalt de energierekening (bijna) helemaal. In plaats daarvan betaalt u een energieprestatie-

vergoeding (EPV) aan Lefier. Lefier mag deze vergoeding vragen, omdat u met energieopwekkende 

voorzieningen ‘gratis’ energie krijgt. De netwerkkosten, ook wel aansluitkosten of vastrecht genoemd, blijft u aan 

uw energiemaatschappij betalen. Ook als u meer verbruikt dan de installatie aan energie opbrengt, betaalt u het 

verschil aan uw energiemaatschappij.  

Gebruikt u minder energie dan uw installatie opwekt? Dan levert uw installatie terug aan uw energiemaatschappij. 

De energiemaatschappij geeft u een op basis van de huidige regels een vergoeding voor deze terug geleverde 

energie. Zuinig omgaan met energie loont dus!  

 

Aan de teksten, artist impressies, plattegronden, afmetingen en technische omschrijving in deze brochure kunnen 

geen rechten worden ontleend.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Heeft u belangstelling? 
Dan kunt u zich inschrijven via Thuiskompas. Op deze site worden de 
woningen aangeboden en kunt u reageren. 

Toewijzing 
De toewijzing vindt plaats op basis van inschrijftijd. Heeft u zich nog niet 
ingeschreven als woningzoekende? Doe dit dan op www.thuiskompas.nl.  
 
Huurtoeslag 
U kunt voor deze woningen huurtoeslag aanvragen als u 23 jaar of ouder bent. 
Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen.  
 
Vragen?  
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website: 
www.lefier.nl/contact. 
 
 
 

 

belangstelling? 

http://www.lefier.nl/

